
 
 

 
Toernooibulletin van het derde Nederlands schaakkampioenschap voor computers, 

georganiseerd door de Computer Schaak Vereniging Nederland. 
Dit toernooi vond gedurende de laatste twee weken van augustus 1983 plaats in het 

Centraal Reken Instituut van de Rijksuniversiteit te Leiden. 
 

De deelnemers: 
Wim Elsenaar (Chess 0.5X), Juul Moormann (Cyborg 1.0), Dap Hartmann en Peter 
Kouwenhoven (Dappet), Wim Rens (Gambiet 83), Gert Vriend (GVNAF), Peter van 
Diepen (IGM), Joost Buijs (Nightmare), Frans Morsch (Nona), Paul Ramsteijn 
(Pachera), Jan Derksen, Gerlach van Beinum, Sito Dekker, Jaap van den Herik, John 
Huisman, Roger Hünen en Harry Nefkens (Pion), Ard van Bergen (PK 83), Ed Schröder 
(Rebel), Theo van der Storm (Storm) en Harm Geert Muller (Usurpator II). 
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De nieuwe Nederlandse kampioen Wim Elsenaar (Chess 0.5X) in het midden. 

Zie ook het tijdschrift Computerschaak van okt. 1983 voor een artikel over dit toernooi. 
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Harm Geert Muller 

http://chessprogramming.wikispaces.com/Harm+Geert+Muller 
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